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Resumo 
Em 2011, o Mundo Árabe presenciou o movimento conhecido como Primavera 
Árabe, um conjunto de revoltas de cunho popular justificada por um contexto de 
crise política, econômica e social, apresentando manifestações em vários países da 
região. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo analisar em que medida a 
Primavera Árabe no Egito foi resultado do contexto político-econômico doméstico 
ou do contexto político internacional. Para tal, será utilizada o método de pesquisa 
qualitativo, exploratório e com fontes documentais e bibliográficas. De maneira 
geral, o presente estudo conclui que a Primavera Árabe egípcia pode ser 
considerada fruto das suas condições internas; contudo impactada indiretamente 
pelo contexto político-internacional e seu papel nos bastidores do caso egípcio. 
 
Palavras-chave: Primavera Árabe, Egito, Relações Iternacionais do Oriente Médio e 
Norte da África. 
 
Introdução 

  
A Primavera Árabe, de maneira geral, foi um movimento de base popular em 

prol de demandas políticas, econômicas e sociais, e que se manifestou em quase 

todo o mundo árabe no decorrer do ano de 2011. Para Visentini (2012, p.12), a 

“Primavera Árabe abalou ou derrubou velhas oligarquias autoritárias que estavam 

no poder há décadas, tanto monarquias tradicionais como repúblicas 

modernizadoras”. Suas causas, de maneira geral, foram comuns à região, embora a 

tenha se manifestado de forma divergente conforme as condições particulares de 

cada Estado. Entre suas motivações, é possível citar: econômicas (aumento de 

preços, de alimentos e energia, e da taxa de desemprego), políticas (regimes 

pouco inclusivos e surgimento de um processo de contestação pela população), 
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sociais (aumento da fome, diminuição de poder aquisitivo e más condições de 

vida). (DALACOURA, 2012; JOFFÉ, 2011). 

Seu estopim ocorreu na Tunísia em 17 de dezembro de 2010, quando o 

jovem Mohamed Bouazizi ateou fogo ao próprio corpo ao ser proibido pela polícia 

de vender legumes na rua. Sua morte, em 04 de janeiro de 2011, o transformou em 

um mártir para os milhares de tunisianos que foram às ruas protestar contra o 

governo de Bem Ali e a situação social e econômica no país. Após iniciarem na 

Tunísia, os protestos logo atingiram os países vizinhos, como o Egito e a Líbia como 

num efeito cascata e graças ao fenômeno do contágio. Para Bandeira (2013, 

p.235), “as tensões acumuladas, que haviam enfraquecido o mecanismo social de 

integração, determinaram então a explosão política”. (MARQUES; OLIVEIRA, 2013; 

VISENTINI, 2012. 

Nesse contexto, esta pesquisa se propôs a responder ao seguinte 

questionamento: Em que medida a Primavera Árabe egípcia foi resultado do 

contexto político-econômico doméstico ou do contexto político internacional? Os 

objetivos específicos são: compreender o que foi a Primavera Árabe; fornecer um 

panorama sobre o Egito antes das revoltas; analisar os acontecimentos da 

Primavera Árabe no Egito; abordar a política externa das grandes potências para o 

Oriente Médio; e, por último, analisar os acontecimentos da Primavera Árabe 

egípcia sob a ótica interna e externa. 

A escolha pelo Egito deu por sua importância ao Sistema Internacional e à 

região: o país liga dois continentes (África e Ásia), é o mais populoso país árabe e 

um dos parceiros regionais dos Estados Unidos, além de ser o mais antigo país árabe 

a ter boas relações com Israel. VISENTINI, 2012). A estratégia metodológica a ser 

utilizada é a pesquisa de caráter exploratório, com base em fontes documentais e 

bibliográficas – métodos vantajosos por permitirem uma ampla cobertura dos 

fenômenos envolvidos no tema a ser estudado, tanto a partir de fontes primárias 

quanto a partir de estudos desenvolvidos por autores consagrados sobre o tema.  

Por último, vale salientar que o presente artigo é um desdobramento de 

estudo desenvolvido no Projeto de Iniciação Científica (PIC) ESPM-Sul, de mesmo 

nome, entre março de 2014 e março de 2015, sob a orientação da professora 

doutora Ana Regina Falkembach Simão. Sendo assim, este recorte irá centrar-se em 
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fornecer um panorama sobre a influência das grandes potências na região , o Egito 

pré-Primavera Árabe e seus acontecimentos no país. 

 
1. A Política Externa das Grandes Potências para o Oriente Médio  

 
No presente capítulo serão abordadas as relações das grandes potências com 

a região do Oriente Médio. Como grandes potências considera-se Grã-Bretanha, 

França e Estados Unidos. O Oriente Médio historicamente tem-se mostrado uma 

região importante para as potências ocidentais: desde o colonialismo europeu, seus 

países estiveram constantemente sob a presença de dominação estrangeira. Ainda, 

a região é responsável por ligar três continentes, ser a terra das primeiras 

civilizações e das regiões monoteístas e ser essencial para a economia mundial 

graças à presença de recursos naturais (petróleo e gás natural). Seu papel no 

cenário internacional começou a aumentar com a Segunda Revolução Industrial, 

quando ocorreu a diminuição da importância do carvão e sua substituição pelos 

derivados do petróleo como fonte de energia. (VISENTINI, 2012) 

A presença das grandes potências na região data da sua dominação pelo 

Império Turco-Otomano, o colonialismo europeu do pós-Primeira Guerra Mundial, 

sua inserção na disputa da Guerra Fria e a influência norte-americana.  Ainda, se 

destacam as relações históricas entre a Europa e o Oriente Médio pela simples 

existência de ambas lado a lado, o que fez com que estas, historicamente, 

tivessem que conviver uma com a outra – com o próprio Oriente Médio tendo um 

papel essencial na formação europeia e sua história. 

O colonialismo europeu do pós-1918, após a dissolução do Império Turco-

Otomano, dividiu a região em condomínios das grandes potências, Grã-Bretanha e 

França, fragmentando e delimitando geograficamente os Estados da região. Egito, 

Chipre, Transjordânia, parte do Iraque e áreas do território palestino eram de 

mandato britânico; ao passo que Síria, Líbano e Tunísia, mandato francês. Marrocos 

e Líbia pertenciam, respectivamente, à Espanha e Itália. Os países pertencentes à 

Península Arábica, como a Arábia Saudita e o Iêmen, não constituíam protetorados 

europeus, permanecendo relativamente independentes. A estes se soma a Turquia, 

herdeira do Império Turco-Otomano e cuja região compreendia à Anatólia. 

(CALVOCORESSI, 2011; HOURANI, 2006; LOWE, 2011). 
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Foi nesse período que muitas das instituições, administrativas e sociais, de 

cada Estado foram criadas, com a influência histórica externa impactando 

diretamente o padrão de comportamento destes Estados. É desse período que data 

a delimitação geográfica e territorial dos Estados da região, seus nomes, o caráter 

de sua estrutura institucional e o impacto ocasionado pelo poder militar e 

econômico das grandes potências. Esta característica tende a limitar e moldar os 

Estados da região. Entretanto, há de se destacar que atualmente tais Estados não 

são submissos às vontades da imposição imperial histórica. Eles apresentam, sim, 

autonomia a se relacionar com os demais Estados da região e até mesmo com as 

grandes potências. Todavia,  esta é constrangida pela história e e pelas relações de 

força no Sistema Internacional. (HALLIDAY, 2005). 

Nos anos pós- Segunda Guerra e durante a Guerra Fria, a formação destes 

Estados foi continuada, agora sob a influência externa da União Soviética e dos 

Estados Unidos. Da mesma forma que as potências europeias, o interesse dos 

Estados Unidos no Oriente Médio foi despertado dada a relevância do petróleo para 

sua preponderância como grande potência. A larga utilização deste recurso na 

Primeira Guerra Mundial e a falta de controle durante a Segunda Guerra, por parte 

das potências do Eixo, tornou ainda mais crítica o domínio do petróleo para fins 

militares. Segundo Torres Filho (2008, p.185) “a experiência da II Guerra levou os 

estrategistas americanos a terem claro, no imediato pós-guerra, a importância do 

petróleo na remontagem do sistema de relações internacionais”. Na época, o 

Oriente Médio era o maior produtor e fornecedor mundial de petróleo, o que levou 

a maior engajamento estadunidense. O elemento anticolonial favoreceu a entrada 

política dos EUA na região, como um balanço à influência inglesa (LOWE, 2011). 

Os Estados Unidos passaram a exercer um papel cada vez mais incisivo na 

região com o fim da Guerra Fria, culminando em atuações mais agressivas e diretas 

após os ataques de 11 de setembro de 2001, sempre com o objetivo de assegurar 

seus principais interesses na região: a segurança de Israel e o controle sobre os 

recursos energéticos (HALLIDAY, 2005). A influência direta e indireta das grandes 

potências na região impactou, portanto, diversos fenômenos e acontecimentos da 

sua história; cabe, entretanto, discutirmos até que ponto a Primavera Árabe no 

Egito pode ser considerada um reflexo de tal constante internacional. 
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2. O Egito Pré-Manifestações  
 
De forma a compreender a Primavera Árabe no Egito, um primeiro ponto a 

ser destacado é o contexto interno do país que levou às manifestações. O Egito 

moderno é fruto de séculos de história. O país é terra dos homens primitivos e de 

antigas civilizações, como a Civilização Faraônica. A civilização egípcia antiga fora 

dominada pelos gregos e macedônios, guiados por Alexandre, o Grande; e, 

posteriormente, pelo Império Ptolomaico romano. O país também fora alvo de 

dominação dos árabes (639 a.C), de franceses (sob Napoleão), turco-otomanos  e 

britânicos. Atualmente, o Egito é um ator importante para o cenário regional e 

para o Ocidente, por sua política moderada e boas relações com Israel. 

No período que antecede a Primavera Árabe, em termos econômicos, a 

situação egípcia recente pode ser considerada – a partir da análise de índices 

retirados de bancos de dados como Banco Mundial, Fórum Econômico Mundial, 

Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, Relatório Doing 

Businness, entre outros – ambígua. Ao mesmo tempo em que o país apresenta taxas 

de crescimento de renda relativamente expressivas (atingindo 7,2% em 2008) e 

maiores do que a região para os anos anteriores à crise de 2008 (de 2006 a 2009) 

(FMI, 2014); o Egito enfrenta um cenário inflacionário e de desemprego entre a sua 

população jovem, com taxas de 16,2% e 9,4% em 2009, nesta ordem (BM, 2014).  

Como um todo, o país pode ser considerado jovem, concentrada na faixa dos 

15 a 25 anos – o que garante ao Egito a disponibilidade de mão de obra para 

promover acréscimos no produto e na prosperidade do país (BM, 2014). No entanto, 

essa força de trabalho se encontra em grande parte desempregada (com taxas que 

variam conforme o gênero), atingindo o nível de 12,2% geral no ano de 2011 e de 

65% e 23,6% entre a força de trabalho feminina e masculina jovem (15 a 24 anos), 

respectivamente (BM, 2014; FMI, 2014). Desempregados e sem perspectivas 

futuras, estes exercem pressão para reformas na estrutura econômica e política. As 

baixas taxas de crescimento populacional do país (que variam de 1,6% a 1,7%) (BM, 

2014) também sugerem que esse contingente de trabalhadores jovens serão os 

principais responsáveis por uma possível expansão da capacidade produtiva do 

Egito em um futuro próximo e os tornando um segmento imprescindível para o país. 

A expansão do produto interno bruto egípcio se encontra em um movimento 

recente desfavorável ao crescimento da economia (com taxas cada vez menores  
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desde 2008) (FMI, 2014), podendo sugerir problemas quanto ao desenvolvimento 

econômico. Os gastos governamentais por mais que tenham se alterado nos últimos 

anos, atingem patamares consideráveis na composição do produto interno do país 

(CUNHA, 2012; FMI, 2014), sugerindo que uma reforma talvez se faça necessária. 

No entanto, tal dívida é sujeita não apenas a fatores internos da economia, mas 

também externos que não são controlados pelo Egito. Ainda, aumentos da divida 

externa, tal qual observado no governo de Sadat e no início da década de 1990, 

(HINNEBUSH, 2002; VISENTINI, 2002), demonstram um fenômeno recorrente da 

economia egípcia, além de ser um dos fatores cujo seu resultado imediato 

(recuperação de crises à custa do aumento das desigualdades sociais) se encontra 

no rol das explicações para a Primavera Árabe egípcia (KANDIL, 2011) 

Uma análise das estruturas econômicas do país, feitas pelos Índices de 

Competitividade Global e pela facilidade de negócios do Doing Business, também 

sugerem a necessidade de reformas estruturais (CUNHA, 2012; DOING BUSINESS, 

2014; FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL, 2014). Por último, no comércio externo o país 

é pouco significativo participando em setores como o de produtos agrícolas, 

combustíveis (petróleo e derivados) e mineração, turismo e transportes, além de 

bens manufaturados. Entretanto, aqui se destaca uma tendência de relações fortes 

com os países europeus, uma vez que a União Europeia representa o destino de 

26,8% de suas exportações e 29,2% das importações. Em ambas as categorias, 

Estados Unidos se encontram na terceira posição, representando, respectivamente, 

6,9% e 7,9% do total da balança comercial egípcia. Ambos os dados destacados de 

comércio são para o ano de 2012. (OMC, 2014). 

Sua localização geográfica, por sua vez, impõe certas restrições econômicas, 

principalmente no setor de alimentos, mas trás enormes benefícios no que tange à 

disponibilidade de recursos extrativistas, com destaque para o petróleo e o gás 

natural (CUNHA, 2012). Dessa forma, a economia egípcia fica sujeita, tanto como 

potência importadora quanto exportadora, ao preço internacional de ambas 

commodities: pela importação de produtos alimentícios e pelo preço internacional 

do petróleo, gerando constantes déficits no saldo comercial egípcio e em seu 

balanço de pagamentos (CUNHA, 2012). Todavia, a restrição imposta por sua 

geografia, que contem apenas 4% de suas terras agricultáveis (BM, 2014), também 

lhe garante um fator essencial ao poder do Estado: território e população, com o 
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Egito sendo um dos maiores dos países árabes, lhe garantindo um considerável hard 

power  na região e o tornando essencial para as grandes potências e o Ocidente 

(VISENTINI, 2012). 

Em relação às condições políticas do país, Hosni Mubarak, que governou o 

país de 1981 a 2011, apresentou uma política externa mais branda ao alinhar o 

nacionalismo de Nasser (que servia como contraponto à dependência das grandes 

potências) com o alinhamento com os Estados Unidos de Sadat. Mubarak buscou, 

desta forma, um reposicionamento do Egito como um Estado pivô para a política 

regional, como ponte da região para o o Sistema Internacional e com base nas boas 

relações com os Estados Unidps ao mesmo tempo em que as demais relações 

exteriores eram diversificadas. Com o final da Guerra Fria, seu padrão de política 

externa foi levemente alterado em prol da valorização das relações regionais em 

um patamar superior. Ainda assim, os interesses das grandes potências estavam em 

jogo, com estas não mais dirigindo diretamente os fatos nos Estados árabes, mas 

intervindo conforme seus interesses na região. Nesse contexto, Mubarak continuou 

a governar, de maneira estreita com os demais Estados árabes e, ao mesmo tempo, 

com as grandes potências, com estas tendo um papel essencial na contenção de 

crises socioeconômicas e possibilitando até mesmo seu desenvolvimento interno à 

custa da diminuição de índices sociais. (CALVOCORESSI, 2011; HINNEBUSH, 2002; 

VISENTINI, 2002). 

Como consequência das restrições de cunho econômico em conjunto com as 

práticas políticas do Estado egípcio, houve a dissolução do contrato social entre 

governantes e população, o que levou os egípcios às ruas em 2011 exigindo a 

deposição de Hosni Mubarak do poder. Esta foi decorrente de dois eventos 

concomitantes: a escalada da corrupção e da repressão, o que levou à diminuição 

dos gastos sociais com a população egípcia, o sustentáculo interno do regime 

(KANDIL, 2011). O primeiro é fruto do processo de neoliberalização e certa 

democratização da década de 1990 aliados à estrutura de poder centralizada do 

Estado, que favoreceram a formação de elevados índices de corrupção e o desvio 

de verbas públicas destinadas à promoção de condições sociais dignas em suas mais 

variadas facetas – gerando corrupção e nepotismo endêmicos à sociedade egípcia. 

Ainda, somam-se a esse processo as fortes privatizações e liberalização econômica 

que impactaram indiretamente a vida da população. Já o segundo, passou a ser 
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cada vez mais descentralizado e indiscriminado, com a transição da repressão 

diária para a polícia. Esses dois processos, em conjunt,o levaram à frangmentação 

entre Estado e sociedade, enfraquecendo o poder do regime, personalizado em 

Mubarak.   (FERABOLI, 2012; JOFFÉ, 2011; KANDIL, 2011; PIERCE, 2013). 

Isso pode ser observado pela crescente precariedade em serviços básicos e 

insatisfação popular, principalmente na primeira década do século XXI.  A capital, 

Cairo, apresenta diversos problemas de infraestrutura. O transporte público é 

extremamente precário e ineficiente, com uma má conservação dos ônibus e das 

vans, além de um metrô que não abrange todos os pontos da cidade e apresenta 

preços consideravelmente altos. Alguns bairros possuem sérios problemas na rede 

de esgoto e de saneamento básico, principalmente as periferias, com a existência 

de esgotos a céu aberto e grande poluição. Na saúde pública, os hospitais centrais 

apresentam, no geral, boas condições; contudo, nas periferias a infraestrutura é 

precária, faltando bons médicos e aparelhos modernos. Em relação aos preços, 

abordados no capítulo anterior, uma característica se destaca: grande parte da 

população pobre possuía parte de sua alimentação subsidiada pelo governo – 

subsídio que se viu diminuindo com o tempo frente à inflação e diminuição do 

poder de compra da população. Ainda, um problema endêmico a grandes 

metrópoles pode ser observado nas grandes cidades egípcias: o crescimento 

desordenado, ocasionando mendicância, moradias em cemitérios, entre outros. 

Nesse contexto, a população jovem, mais educada e desempregada, apresentava 

pouco engajamento na participação política, com um sentimento de indiferença 

em relação à sua participação. (BIJOS e SILVA, 2013). 

Com o tempo, e nessas condições, diversos grupos e movimentos sociais 

organizados foram surgindo. E estes, aos poucos, incitaram o clima de contestação 

ao regime central. Entre eles, encontram-se: o grupo Kefaya; o Movimento Jovem 6 

de Abril, ligado ao movimento trabalhista e responsável pela organização de  

greves; a Irmandade Muçulmana e sua ala jovem; a esquerda egípcia; o movimento 

em torno de Mohamed El Baradei; grupos de ativistas pró direitos humanos; e o 

movimento Somos Todos Khaled Said, um dos principais atores no início dos 

protestos. Como resposta a estes, o governo aumentou os níveis de repressão, 

prisões e espancamento, levando a uma espiral de violência que, por sua vez, 

chegou ao seu ápice em 2011, quando os levantes da Primavera Árabe irromperam 
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graças à unificação das demandas das ruas pelos movimentos sociais recém-

surgidos. (ALMEIDA, 2013; JOFFÉ, 2011; KANDIL, 2011; SNIDER; FARIS, 2011).). 

 
3. A Primavera Árabe no Egito 

 
Em 2011, uma gama de fatores convergentes, foi responsável por reunir 

essas forças políticas em torno de um único mote Pão, Liberdade e Justiça Social. 

Além de um contexto de maior organização política e contestação do regime, a 

queda do ditador Ben Ali na Tunísia foi um impulso a mais para a o eclodir das 

manifestações no Egito e para a derrubada de Mubarak, cuja insatisfação interna já 

estava em curso. O estopim doméstico tem origem no movimento Somos Todos 

Khaled Said. Said, jovem instruído e de classe média, fora brutalmente espancado 

e morto por dois policiais na frente de um cibercafé. A polícia deu diferentes 

versões para o acontecido, mas logo as fotos de Khaled Said completamente 

desfigurado se espalharam pela Internet. Foi criado um grupo com o nome que 

batizou este movimento, atingindo 100 mil membros em dois meses.  

Assim, os primeiros protestos de massa ocorreram no dia 25 de janeiro de 

2011 no Cairo, feriado nacional conhecido como o Dia da Polícia. As manifestações 

foram organizadas pelo grupo como forma de protestar contra a repressão policial, 

no dia em que tal é celebrada. De forma surpreendente, estavam presentes cerca 

de 20 mil pessoas nass ruas de Cairo, quando entre 5 e 7 mil eram esperadas. Os 

manifestantes marcharam em direção ao prédio do governo, da televisão estatal e 

do Ministério de Relações Exteriores, estabelecendo-se na Praça Tahrir, cuja 

tradução é Praça da Libertação. (BIJOS e SILVA, 2013; KANDIL, 2011). 

Nesse contexto, os grupos de contestação encontraram nas mídias sociais 

uma força importante de mobilização. Embora o papel das redes sociais, para 

alguns autores, tenha sido sobrevalorizada, não sendo o estopim para a crise 

(FERRABOLI, 2012), elas foram cruciais para o movimento egípcio ao espalhar parte 

da indignação social, aumentar a mobilização, deflagrar o movimento, promover a 

identificação de causas e disseminar informações. Destaca-se o papel do Facebook, 

Twitter e YouTube. O uso de telefones celulares e mensagens de texto também 

foram essenciais para disseminar o movimento, por meio do envio de convocações 

para protestos via celulares, principalmente na época de bloqueio da Internet pelo 

regime. A televisão também teve um papel importante para os levantes, 



 

Anais do 4º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 29 de outubro de 2015 

10 

principalmente por meio de seus talk shows, programas de discussão e entrevistas 

sobre temas comuns e diários, que são mais acessíveis ao público em geral, 

operando como fóruns de discussão, além de ser capaz de atingir várias camadas da 

sociedade egípcia. (ALMEIDA, 2013; BRYM et all, 2014;KANDIL, 2011).  

Os dias seguintes foram marcados por forte repressão policial, com a 

primeira semana sendo crucial para os rumos das manifestações. A mobilização foi 

ficando cada vez maior e diversos grupos da oposição foram se unindo. A repressão 

foi violenta, com o uso de gás lacrimogêneo e tanques de água para dispersar os 

protestos. Segundo Kandil (2011, p.159), “em vez de fazer com que eles parassem, 

a brutalidade da polícia incitou outro protesto de grandes proporções após as 

preces de sexta-feira em 28 de janeiro, o chamado ‘dia da fúria’”. O quarto dia de 

protestos, 28 de janeiro, ficou conhecido como o Dia da Fúria, marcado pelo 

grande contingente de manifestantes (cerca de 80 mil pessoas). Estas se reuniram 

em mesquitas e igrejas e passaram a marchar juntas em direção à Praça Tahrir, 

gerando um significativo acúmulo de pessoas. (BIJOS e SILVA, 2013; KANDIL, 2011).  

A ação policial mostrou-se completamente desorganizada, com a violência 

sendo tamanha que, ao invés de conter os manifestantes, os deixava ainda mais 

furiosos. A partir de então, diversos movimentos sociais, grupos políticos e 

integrantes da sociedade egípcia passaram a comporo levante, entre eles homens e 

mulheres (o que não é comum de ser observado pelos inúmeros casos de abuso 

sexual), cristãos (cooptas) e islamitas (Irmandade Muçulmana, salafistas, entre 

outros), esquerdistas e liberais, além de todos os grupos políticos anteriormente 

descritos. A composição social das manifestações, portanto, foi formada por 

diversos grupos e de origens distintas. Segundo Kandil (2011, p.162), “as multidões 

da praça Tahrir representavam a massa crítica da sociedade egípcia, abrangendo 

estratos que iam da classe média baixa à classe média alta”, de diferentes 

profissões, gênero, idade ou classe social, mas, principalmente, de cristãos e 

muçulmanos que sempre apresentaram grandes rivalidades internas.  

Mubarak proclama o seu primeiro discurso oficial, após o deflagrar dos 

protestos, decretando a demissão de seu gabinete e a nomeação de Omar 

Suleiman, chefe do serviço secreto, como seu vice-presidente. No dia 31 de 

janeiro, o Exército decide adotar uma postura não intervencionista. O oitavo dia, 

1º de fevereiro, é marcado por um novo discurso de Mubarak, no qual afirma que 
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acatará os manifestantes e deixará o poder; no entanto, a partir de uma transição 

a ser realizada até 11 de setembro, data das futuras eleições, cujo resultado não 

contestaria. O discurso de Mubarak incita ainda mais o descontentamento dos 

manifestantes, que exigiam a sua retirada imediata do poder. Como resultado, são 

observados protestos. No décimo dia, 03 de fevereiro, policiais acusados de matar 

manifestantes são detidos. Mubarak realiza um novo discurso oficial oferecendo 

novas concessões, que são rejeitadas. O ciclo de repressão e manifestações segue 

nos dias seguintes até o dia 11 de fevereiro quando, após 18 dias, Mubarak é 

deposto pelas Forças Armadas. Esta estabelece um Conselho de Transição com a 

promessa de garantir a transição política, comandada pelos militares. (BIJOS e 

SILVA, 2013; DALACOURA, 2012; KANDIL, 2011). 

A queda de Mubarak foi um importante ganho para os manifestantes e para a 

Primavera Árabe egípcia. No entanto, o processo de transição foi marcado por 

grande instabilidade política, avanços e retrocessos. Em parte, decorrentes da 

complexidade política egípcia graças à intensificação da disputa interna entre 

partidos opositores e à dificuldade em agradar as elites acerca do processo de 

transição. Coube assim ao conselho aliar as vontades dos principais partidos 

políticos e das elites com a participação popular, além de seus próprios interesses, 

o que foi garantido com uma transição política guiada por militares. Tal decisão foi 

estratégica contra a possibilidade de amplas reformas na estrutura política do país 

como possível resultado da Primavera Árabe, defendendo os interesses de seu 

setor. (BIJOS e SILVA, 2013;BROWN, 2013; KANDIL, 2011; PIERCE, 2013).  

Ao longo dos anos seguintes o processo de transição apresentou mais 

evolução e recuos, com eleições fortemente contestadas por serem supostamente 

fraudadas, diversas emendas constitucionais do país e nova derrubada do 

presidente recém-eleito. Este, no caso, era Morsi, eleito em 2012 e deposto no ano 

seguinte após uma nova escalada de insatisfação popular graças à forte 

concentração do poder em torno de si, o que gerou mais protestos e violência. Tal 

qual como ocorrera anteriormente, Morsi fora destituído pelos militares, que 

lançaram para as eleições futuras (2014) como canditato o general Sissi, 

responsável público pela retirada de Morsi e ex-comandante das Forças Armadas do 

país. Ao ser eleito, o Egito voltou praticamente à estaca zero no processo de 

transição política, com a manutenção do mesmo grupo deposto no poder.   
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4. A Influência Externa e a Primavera Árabe Egípcia 

 
Quando se analisa em que medida os acontecimentos da Primavera Árabe no 

Egito derivaram do contexto interno ou externo, é importante destacar que estes 

apresentam certos indícios de influência externa em sua formação e desenrolar. O 

processo de neoliberalização e de democratização, realizado na década de 1990, e 

que impactou indiretamente na diminuição do assistencialismo social do governo, 

foi favorecido de maneira geral pelo Ocidente, graças a seus interesses políticos, 

financeiros e econômicos. Parte da forte repressão do regime, contra grupos 

islâmicos como a Irmandade Muçulmana e outros, é continuidade dos eventos do 

pós-11 de setembro e da guerra ao terrorismo, já que o compromisso com tais 

políticas norte-americanas era o que permitia a sustentação e legitimação do 

regime de Mubarak frente aos Estados Unidos. Estes foram fatores que levaram 

indiretamente à dissolução do contrato social entre Estado e sociedade egípcia, 

embora a forma como as forças políticas domésticas internalizariam a pressão das 

grandes potências seja diretamente um reflexo das próprias relações internas ao 

Estado egípcio. (FERRABOLI, 2012; JOFFÉ, 2011). 

Ao mesmo tempo, se destaca o papel externo mais direto na própria criação 

do clima de contestação social e de formação de movimentos organizados contra o 

regime. Além do impacto na disseminação de informações, por meio da mídia 

internacional e redes sociais (ALMEIDA, 2013), é possível afirmar que, de maneira 

geral, a influência norte-americana foi essencial para a preparação do clima 

psicológico que teria levado ao levantes. Os esforços norte-americanos na 

promoção da democracia ocasionaram na criação de diversos fundos e incentivos 

financeiros para projetos que promoviam melhores condições sociais, maior 

participação política, reformas democráticas e a criação de uma sociedade civil 

ativa aos moldes ocidentais. Estes projetos permitiram a influência de jovens que 

estariam diretamente envolvidos com os grupos responsáveis pelos protestos, como 

o Movimento 6 de Abril e os ativistas pró-direitos humanos. (PIERCE, 2013). 

Os primeiros fundos norte-americanos para a promoção de democracia no 

Egito datam da década de 1990, com a formação da Agência dos Estados Unidos 

para Desenvolvimento Internacional (USAID), cujos projetos são voltados à 

assistência do desenvolvimento. No início da década de 1990, os gastos com 

promoção à democracia no Egito somavam cerca de US$ 20 milhões por ano, 
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voltados a projetos como “eleições e participação política, sociedade civil, o 

Estado de Direito e governança”, além de diversos outros projetos mais para o final 

da década com foco no desenvolvimento da mídia e da eficiência das funções 

administrativas (SNIDER; FARIS, 2011, p.50). Os anos após o 11 de setembro 

marcaram uma inflexão na promoção de democracia norte-americana graças à 

política de combate ao terrorismo deflagrada por Bush. O valor investido nos 

fundos para democracia cresceu de US$ 500 milhões para US$ 2 bilhões por ano, de 

2000 a 2005, e novos programas foram criados, entre eles o Middle East 

Partnership Initiative. Na visão de Bandeira (2013, p.90), a instituição tinha como 

objetivo promover retoricamente a democracia e o livre mercado, como 

instrumento de segurança nacional, “entendendo que maior liberdade política 

podia afastar as forças islâmicas e a doutrinação fundamentalista”. 

Um dos principais impactos do auxílio financeiro norte-americano foi o 

impulso que este promoveu no desenvolvimento da mídia independente, crucial 

para os levantes de 2011. Esses jornais independentes apoiavam amplamente a 

cobertura dos protestos e as notícias não abordadas pela mídia estatal, chegando, 

até mesmo, a tecer críticas mais severas ao regime em assuntos como corrupção e 

repressão. Para Snider e Faris (2011, p.56), esses meios de comunicação 

“emprestaram a voz para jovens egípcios que não viam a si mesmos ou seus 

interesses representados nas páginas da mídia governamental”. Cabe ressaltar que 

o surgimento de uma mídia independente também ocorreu graças à flexibilização 

do monopólio estatal sobre as informações. Alguns exemplos dos primeiros jornais 

independentes são Al-Masry Al-Youm e Al-Dustur. Essa nova mídia independente foi 

indiretamente impactada pelos programas de promoção da democracia dos Estados 

Unidos, também sendo essenciais para o desenvolvimento do movimento 

trabalhista e de futuras manifestações. (SNIDER e FARIS, 2011). 

Assim, o impacto das potências externas no Egito se deu a partir da 

influência para a formação do clima psicológico, de contestação e confrontação 

com o regime – o que é evidenciado, especialmente, pelos Estados Unidos e seus 

programas de promoção à democracia (BANDEIRA, 2013; SNIDER e FARIS, 2011). No 

entanto, até que ponto a preparação do clima psicológico foi crucial para a 

Primavera Árabe egípcia pode ser contestado. 
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5. A luz do contexto doméstico e internacional 

 
Em 2011, a Primavera Árabe marcou o cenário internacional: levantes 

populares exigindo demandas políticas, sociais e econômicas irromperam ao longo 

de diversas nações árabes do Oriente Médio e Norte da África, derrubando governos 

há décadas consolidados no poder e trazendo instabilidade política a diversos 

destes. É nesse ínterim, que o presente projeto de pesquisa tem início, visando 

responder ao seguinte questionamento: em que medida a Primavera Árabe egípcia 

foi resultado do contexto político-econômico doméstico ou do contexto político 

internacional?  

Quando se analisa em que medida a Primavera Árabe egípcia é reflexo do 

cenário político-econômico interno ou do contexto internacional, é possível 

concluir que este fenômeno foi, principalmente, uma expressão interna da 

sociedade egípcia, mas impactada por fenômenos internacionais. De maneira geral, 

a Primavera Árabe egípcia foi reflexo de uma sociedade cujas condições sociais 

estavam declinando e cujo contexto político-econômico no momento dos levantes 

era de crise. A cristalização de um regime calcado na influência das Forças 

Armadas, numa forte burocracia civil e no poder das elites (ou seja, o mesmo grupo 

político que chegou ao governo com Nasser em 1952) gerou um contexto de forte 

repressão e corrupção endêmicos, o que, como consequência, deu inicio a uma 

crise no próprio sistema político do país. Esta, concomitantemente ao agravamento 

da crise econômica interna e da crise internacional de 2008, acarretou a 

insatisfação popular. Esses fenômenos somados, imersos em um contexto regional 

favorável de levantes, ocasionaram à Primavera Árabe egípcia.  

Entretanto, há de se destacar que tais fenômenos da Primavera Árabe 

foram, em parte, agravados pela influência de elementos do contexto político 

internacional. Os esforços de promoção democrática norte-americanos, por 

exemplo, exerceram um papel significativo nos bastidores da Primavera Árabe por 

meio do incentivo ao surgimento de movimentos de contestação do regime, pela 

criação do clima psicológico e pelos incentivos à mídia independente. Ainda, 

somam-se ao cenário internacional a forte dependência econômica do Egito das 

grandes potências e os constrangimentos históricos pelo qual o país foi submetido, 

o que determinou como suas instituições econômicas foram criadas e como o 

sistema político interno e a própria sociedade egípcia se desenvolveram. No 
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entanto, por mais que as grandes potências a tenham influenciado indiretamente, 

não é possível apontar que tais questões provocaram diretamente a Primavera 

Árabe egípcia e nem esta pode ser vista apenas como um reflexo de seus interesses 

e ações (já que, nem sempre, os rumos que os levantes tomaram iam de encontro 

aos interesses das grandes potências).  

Sendo assim, a Primavera Árabe egípcia pode ser compreendida como um 

fenômeno que é reflexo das contradições internas na qual o país se encontrava. É 

importante ressaltar que essas contradições tornaram o ambiente egípcio propício 

à influência do constante internacional que, em tais condições, encontrou um 

espaço de atuação que potencializou as condições internas propícias ao levante. 

Portanto, a influência externa existiu, sim, ao longo do processo; contudo, não foi 

o fator dominante para o eclodir ou para o direcionamento dos protestos, uma vez 

que esses são fruto sobretudo do cenário doméstico e de suas contradições. 
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